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Nieuws van de coördinator 
 

Hallo lieve mensen, 

Wat is het fijn om weer alle dagen open te mogen zijn voor de inloop en ook de middag met de tropische 
verrassing was erg gezellig. Ook de komende zomer staan er leuke activiteiten gepland, in het Inloophuis 
en in de buurt. Houd je van wandelen, dan zijn de zomerwandelingen die deze maand georganiseerd 
worden misschien wel wat voor jou. Ben je minder mobiel, dan kun je weer gebruik maken van de 
wijkmobiel. Houd je van fotograferen of ga je liever sjoelen? Lees er meer over in deze nieuwsbrief. 
Zelfs kinderen kunnen deze maand tijdens hun zomervakantie gezellig naar het Inloophuis komen om onder 
begeleiding leuke activiteiten te doen. We hopen dat het mooi weer wordt en dat we veel gebruik kunnen 
maken van de tuin. Wie nog even weg gaat wens ik veel plezier en anders misschien tot ziens bij de inloop! 
 

Nieuws over onze activiteiten 
Inloop 
Maandag 14:00 – 16:00 uur  Dinsdag 10:00 – 12:00 uur  Woensdag 10:00 – 16:00 uur 
Donderdag 14:00 – 16:00 uur  Vrijdag 14:00 – 16:00 uur  Zondag 14:00 – 16:00 uur 
 
Haardpraat 

In augustus is er geen haardpraat. 
De eerstvolgende is weer op vrijdagavond 25 september. 
 
Struinen in de tuinen 

Op zondag 6 september stellen wij onze tuin open voor Struinen in de tuinen. Tussen 12:00 en 17:00 uur 
geven locale acts elk 3 optredens van 30 minuten in verschillende tuinen. Wat wij in de tuin van het 
Inloophuis kunnen gaan zien is nu nog niet bekend, maar we hopen in de volgende nieuwsbrief meer te 
kunnen vertellen hierover. Alle tuinen zijn zonder reservering te bezoeken. Meer informatie vind je op 
www.struinenindetuinen.nl 
 
Kinderactiviteiten 

Elke woensdagmiddag in de zomervakantie worden er activiteiten georganiseerd voor kinderen van 2 tot 12 
jaar in de tuin van het Inloophuis. Deze maand zijn dit 22 en 29 augustus. 
Kijk voor meer informatie op onze website. 
 

Initiatieven 
Wandelen in en rond Schothorst 

De Groene Raad Schothorst heeft speciaal voor deze zomer acht wandelingen 
georganiseerd. Alle wandelingen starten om 19:00 uur bij Het Groene Huis, 
Schothorsterlaan 21. In het Inloophuis liggen flyers klaar met het hele 
programma. Vooraf aanmelden is verplicht via groeneraad@inschothorst.nl. 
De eigen bijdrage is 1 euro. Het complete programma is ook te vinden op  
https://inschothorst.nl/wandelingen-in-en-om-schothorst/ 
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Fotowedstrijd 

Het wijkbewonersteam Zielhorst organiseert een fotowedstrijd. 
Maak een foto met als onderwerp ‘Schothorst, Zielhorst, Hoefkwartier in 
coronatijd’. Op de foto mag van alles te zien zijn, als het maar te maken heeft 
met Schothorst, Zielhorst of Hoefkwartier. Denk aan: natuur, kunst, cultuur, 
architectuur, mensen, vakantie, feest, dieren… 
Voor meer informatie, kijk op fotowedstrijdszh@gmail.com 
 
Maak jij het verschil? 

Een korte wandeling maken met een buurtgenoot en daarna samen een kop koffie drinken. Of een eindje 
fietsen met een oudere uit je wijk en onderweg een ijsje eten. Voor jou is het misschien niet eens zo 
bijzonder, maar het kan zijn dat de ander er de hele week al naar uit kijkt. 
Als participatiemakelaar ben ik dikwijls op zoek naar mensen die regelmatig bij iemand op bezoek willen 
gaan, iets met die ander willen ondernemen en een luisterend oor kunnen bieden. 
Er kunnen mooie vriendschappen uit ontstaan en je leert op deze manier mensen uit de wijk kennen. Wie 
weet wandelen jullie samen naar het Inloophuis voor een kop koffie! 
 
Mocht je interesse hebben en je op willen geven als vrijwilliger neem dan nog deze week contact met mij 
op via 06-43 70 78 64 of mail me via nienke.gorter@indebuurt033.nl. In augustus ben ik een paar weken 
niet bereikbaar, maar als je iets inspreekt of mailt neem ik de laatste week van augustus contact met je op. 
Nienke Gorter, Participatiemakelaar Indebuurt033. 
 

Nieuws uit de wijk 
Wijkmobiel 

De wijkmobiel is weer - heel voorzichtig - begonnen met noodzakelijke ritten voor minder mobiele 
wijkgenoten. De chauffeurs dragen een gezichtsscherm en de passagiers zullen een mondkapje moeten 
dragen. Een mondkapje is eventueel te koop bij de chauffeur. 
 
Sjoelen en/of samen soep eten 
Elke dinsdagmiddag tijdens de zomervakantie kun je van 16:00 -17:00 uur buiten (bij slecht weer binnen) 
komen sjoelen bij ‘t Middelpunt aan het Spinetpad 2. Aanmelden is niet nodig. 
Ook is er deze vakantie van17:00 uur -18:00 uur voor wie wil buiten voor ‘t Middelpunt een mogelijkheid om 
gezamelijk een eenvoudige maaltijd te eten voor 2 euro, bestaande uit soep, broodjes en een waterijsje. 
Ook hiervoor hoef je je niet van tevoren aan te melden. 

 

Nieuws van het bestuur 
Wat was het fijn om elkaar weer te zien en te spreken tijdens het "ijsfestijn". Anders dan op ons jaarlijkse 
zomerfeest waren we nu kort én natuurlijk -op afstand- toch in staat even samen te zijn. Door Corona zijn 
veel dingen anders gegaan dan normaal zou zijn geweest: (nog) géén afscheid van Trudy én van Eveline, 
bestuurslid, kunnen nemen, Ineke ingewerkt in een huis zonder activiteiten, geen wijkmaaltijden etc. Maar 
wél vrijwilligers, die naar vermogen trachten b.v. via de telefoon contact met elkaar te houden! Het bestuur 
is daar heel dankbaar voor. 
We weten niet hoelang we dit moeten volhouden, maar we wensen iedereen gezondheid, moed en goede 
zin toe! Tot in de volgende nieuwsbrief,  
hartelijke groeten van Willy, Ruurd, Bert en Reina 

 
 
         info@inloophuisschothorst.nl. T:0334801902 

www.inloophuisschothorst.nl 
of volg ons op facebook 
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